
Att glömma en ingrediens kan förstöra en underbar maträtt. 
Därför är det bra att börja med att ha alla komponenter 
tillhands. I servicesatserna från Atlas Copco ingår alla de 
originalreservdelar du behöver för en underhållsåtgärd.

Servicesatser

ALLT SOM BEHÖVS 
FINNS TILLHANDS

Kvalitet i ett paket

Att glömma beställa en detalj kan 
innebära att serviceåtgärden inte kan 
fullgöras vilket leder till ett extra, 
oplanerat produktionsstopp. Eftersom 
vi tillverkat din originalutrustning vet 
vi exakt vilka delar som krävs vid varje 
åtgärd. Dessa erbjuds som kompletta 
paket med kvalitetssäkring som 
originaldelar från Atlas Copco.



Spara tid och pengar

Varje servicesats motsvaras av ett enda 
Atlas Copco-produktnummer. Detta 
minimerar ditt administrativa arbete, och 
gör att du kan skapa en enkel inköpsorder 
som är enkel att följa upp.

Dessutom kostar satsen mindre än 
summan av komponenterna om de 
köps separat.

”Med Atlas Copcos satser har 
upphandlingen av reservdelar 
strömlinjeformats. Allt är så 
mycket enklare nu.”

Allt du behöver

Var beredd på en smidig serviceåtgärd. 
Beställ din sats från Atlas Copco och få 
allt du behöver i ett enda paket.

Kontakta din Atlas Copco-
representant idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad kostar det att köpa separata delar?
Utöver den högre inköpskostnaden för separata delar finns alltid 
risken att något glöms bort. Den uppföljande åtgärd som då 
krävs leder till extra driftstopp och alla de kostnader som följer 
därmed. Eller du kanske beslutar dig för att inte byta ut just den 
komponenten, men det kan öka risken för fel. Då alla komponenter 
har en specifik livslängd är ett korrekt följande av serviceschemat 
det enda sättet att försäkra sig om optimal tillförlitlighet 
mellan åtgärderna.

Men jag kanske hittar billigare delar?
Generiska reservdelar är inte specifikt avsedda för din kompressor 
eller vakuumpump, varför de kan riskera utrustningens tillförlitlighet. 
Icke originaldelar har vanligen kortare livslängd vilket ökar risken 
för sänkt kompressorprestanda med högre energiförbrukning. De 
särskilda kraven på luftkvalitet och prestanda som gjorde att du 
valde just denna utrustning kan bara uppfyllas om service utförs 
med originalreservdelar.

Hur mycket kan reservdelsförsörjningen förenklas? 
Med Atlas Copcos satser erbjuds flera olika administrativa genvägar. 
Först och främst behöver du inte spendera tid på att välja de 
rätta delarna inför nästa servicetillfälle. Du beställer bara ett enda 
produktnummer, och uppföljningen är lika enkel.

Servicesatser

www.atlascopco.com
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